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Bestuur 
   
Voorzitter  
Jos Hommel, tel. 0166 672105, joshommel@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Algemene Zaken 

Secretaris  
Leen Oostdijk, tel. 0166 672419, leen50@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Nieuwsbrieven / Leden administratie 
 
Penningmeester 
Leo Hartman, tel. 0166 672937, nelleo@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Financiële zaken 
 
Leden  
Tonnie Oostdijk-Istha, tel. 0166 672419 leenentonnie@gmail.com 
Portefeuille: Bezorging Nieuwsbrieven / Fruitmanden 
 
Gerrit de Gast, tel. 0166 672114, gdegast41@zeelandnet.nl  
Portefeuille: Cijferspel 
 
Joke Capelle-Bevelander, tel. 0166 672536, jancapelle@zeelandnet.nl 
Portefeuille: Modeshow 
   -o-o-o- 
 

 

Senioren Vereniging Vosmeer e.o. 
Weelhoekstraat 30 
4698 BN  Oud-Vossemeer 
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Vragen over bezorging nieuwsbrief 
(alleen na de 1e van de maand):  
Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap: € 30,-- per jaar 
Voor de 2e persoon op hetzelfde adres is 
de jaarcontributie € 24,--.  
 
Ledenadministratie  
Aanmelding nieuwe leden via 
www. svveo.nl of via een inschrijfformulier 
dat u bij één van de bestuursleden kunt 
verkrijgen. 
 
Voor wijzigingen mailen of bellen naar 
Leen Oostdijk tel. 0166 672419 of 
leen50@zeelandnet.nl  
 
Bankgegevens IBAN 
NL 63RBRB 0941502627 t.n.v. 
Seniorenvereniging  e.o.  
 
                        -o-o-o- 

 

 
 
Bingo 
Op woensdagmiddag 11 oktober  a.s. 
wordt de maandelijkse bingo gehouden, 
start om 14.00 uur in de Vossenkuil. 
 
Entree: € 6,-- inclusief bingokaart, 
lotnummer, koffie/thee en koek. 

 
                        -o-o-o- 
 

Van de voorzitter 

Eenvoudiger eigen risico is een goed idee 
 
Een vaste prijs van € 150 voor een eenvoudige behandeling in een 
ziekenhuis, in plaats van ondoorzichtige prijzen en een grotere kans 
dat je het eigen risico van € 385 per jaar in één keer moet betalen. 
We willen kwalitatief goede en betaalbare zorg en we willen 
solidariteit tussen zieke en gezonde mensen in dit stelsel. Dan is een 
eigen risico nodig, anders moet de premie fors omhoog.  In de 
verkiezingsstrijd is het een thema geworden, maar de beloften om 
het eigen risico af te schaffen zullen loos blijken. Betaalbare zorg 
vereist nu eenmaal een vorm van een eigen risico, en dan is een 
vaste prijs transparanter, eerlijker en, zoals het er nu uitziet, 
goedkoper 

 
BOVEN DE GRENS 
Helaas komen chronisch of ernstig zieke mensen jaarlijks altijd aan 
hun maximaal eigen risico.  In dit voorstel hebben ook zij voordeel: 
ze betalen het niet in eens, maar in stappen. Dat is winst. Wij willen 
er voor pleiten dat de Haagse politici de stapeling van zorgkosten in 
het oog houden bij het opstellen van de begroting voor komend jaar. 
Vooral mensen die met hun inkomen net boven de grens van de 
zorg-(en huur)toeslag komen hebben het zwaar. Al jaren. 
 
SAMENGEVAT 
Als het zo doorgaat dan betalen we over een aantal jaren het 
dubbele van nu. Dat betekent als je dit in één keer moet ophoesten, 
een stevige aanslag zal zijn, daarom willen wij dat er een spreiding 
komt. 
 
              -o-o-o- 
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Kleine pensioenen bundelen 

 
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen 
bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, 
vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioen-
bestemming. Het kabinet stuurde een wetsvoorstel aan de Tweede 
Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 van 
kracht worden. 
 
Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere 
pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine 
pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder besluit tot het uitbetalen 
daarvan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang 
van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioen-
uitvoerders en de sociale partners om dit anders te gaan organiseren. 

Op dit moment gaat het om ongeveer 4.5 miljoen kleine pensioenpotjes. 
Dat zijn bedragen onder de 466 euro (per jaar). Met name mensen met 
parttime banen en mensen die vaak van baan wisselen bouwen veel 
verschillende pensioenpotjes op. 
     
   

 
     

 

 
 
Fietsen 
 
Het fietsseizoen is alweer voorbij.  Omdat de 
komende weken andere activiteiten op de 
woensdagmiddag staan gepland (modeshow 
en bingo) zullen er geen fietstochten meer 
georganiseerd worden. Tot volgende jaar! 
                          
 -o-o-o- 
 
Cijferspel 
 

 
 
Hier kan iedereen aan meedoen voor € 0,50 
per week. Het is een loterij waar je elke 
week kans maakt om € 10.00 te winnen. 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte 
welkom, het is leuk om voor € 0,50 elke 
week mee te spelen en de kans krijgt om dat 
prijsje te winnen. 
De gelden die over blijven komen terecht  in 
de activiteitenpot. 
 
 
De winnende cijfers van deze maand: 
 
                  7—8—28—64--75 
 
 -o-o-o- 
Oud IJzer 
 
Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u 
weer daar geen raad mee, dan is hier de 
oplossing!  U belt onderstaande 
telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze 
vereniging. Bellen met: 
 
Jos Hommel  0166 672105 
Leen Oostdijk  06 43770865 
 
 -o-o-o- 
 
 

 
Rijbewijskeuringen 
 
Wanneer? 
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. Let op: Als u 
tussen de 60 en 65 jaar bent, wordt een nieuw rijbewijs afgegeven 
dat geldig is tot u 75 bent. Bent u ouder dan 65, dan krijgt u een 
rijbewijs dat maximaal vijf jaar geldig is.  
 
Voor info/afspraak: 0118 724999 
 
                                         -o-o-o- 

 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma: “Dit zet echt zoden aan de dijk voor 
werknemers die vaak van baan veranderen. Al hun kleine en 
versnipperde pensioentjes kunnen nu worden samengevoegd tot één 
beter pensioen. Dat is van grote waarde.’’ 
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Sponsor 
 

 
 
De website en de uitvoering van de 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door: 
 
ABC4U software C.V. 
 
ABC4U software levert software voor Metsel-
/Voeg- en Lijmbedrijven, alsmede voor 
Afbouwbedrijven en Tegelzetbedrijven. 
 
Het ABC4U-basispakket  bestaat uit de 
volgende onderdelen:  
 
- offertesysteem    
- projecten administratie    
- werknemersregistratie    
- urenregistratie      
- facturatie  
- debiteuren administratie    
- crediteuren administratie   
- relatiebeheer     
- projectplanning 
- intern telefoonboek  
- emailfaciliteiten 
- WKA controle via Outlook 
 
Bezoek onze website:  www.abc4u.nl 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Koersballen 
 
Elke dinsdagmiddag is er weer gelegenheid 
om te koersballen in de Vossenkuil. 
Aanvang om 14.00 uur. 
Informatie: 
 
José van Houte  06 51429921 
Lenie Weezenaar  0166672821 
 
 -o-o-o- 
 

 
 
Jubileum-/feestavond 
 
Op zaterdag 4 november 2017 organiseert de vereniging de jaarlijkse 
jubileum-/feestavond. Vanouds natuurlijk het huldigen van de jubilarissen, 
voor deze avond hebben wij gekozen voor een keutjesavond. De avond is 
inclusief 2 x koffie/thee en 2 consumptiebonnen.  
 
Kosten  :  € 10,-- per persoon 
Plaats  : De Vossenkuil 
Aanvang  : 17.00 uur 
Aanmelden : vóór: 11 oktober 2017 17.00 uur 
Aanmelden bij : Leo Hartman 0166672937 
E-mail :  seniorenvosmeer@zeelandnet.nl 
Betaling : direct bij aanmelding 
 
 
  
AANMELDINGSSTROOKJE jubileum-/feestavond 
 
Naam _________________________________________ 
 
Aantal personen ___________ 
 

 

 
 

Even een weetje! 
Een voorbeeld: er wordt een ruit ingegooid, en nu wat te doen als u dit 
overkomt? Bel altijd 0900-8844 Wanneer u geen computer heeft: meldt dit!  
Men gaat ervan uit dat het vanzelfsprekend is dat u die heeft. Wanneer u 
géén auto heeft: meldt dit ook want anders laten ze je gewoon een eind 
rijden om aangifte te doen.  MAAR ALTIJD BELLEN !!!! 
   -o-o-o- 

 

Modeshow 
 
Op 4 oktober a.s. wordt de najaarsmodeshow weer 
georganiseerd. 
 
Plaats  : in de Vossenkuil 
Aanvang : 14.00 uur 
 
Eerste kopje koffie/thee is gratis! Komt allen…… 
 

mailto:seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

